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WSTĘP

E-learning nie polega na przeglądaniu stron internetowych, jest to proces 
kształcenia, który powinien być odpowiednio zaplanowany, zorganizowany, 

monitorowany, wspierany i oceniany, aby był zrealizowany z sukcesem.

J. Silva Quiroz, Diseño y moderación de entornos virtuales 
de aprendizaje (EVA), Barcelona 2011

Pandemia koronawirusa wymusiła zmianę trybu prowadzenia zajęć 
z  offline na online. Nauczyciele, wykładowcy akademiccy i  trenerzy 
biznesu musieli przystosować się do tej zmiany i  prowadzić zajęcia 
w środowisku wirtualnym. Wielu z nich się to „jakoś” udało, jednak – 
jak  pokazują wyniki najnowszych badań  – owo „jakoś” nie spełniło 
oczekiwań uczestników zajęć (uczniów, studentów, kursantów), którzy 
wymagają od wszystkich osób odpowiedzialnych za kształcenie online 
położenia większego nacisku na jakość kształcenia, a nie na „jakoś”.

Pomimo doświadczenia w prowadzeniu zajęć zdalnych nadal wielu pro-
wadzących nie wie, jak zaprojektować, zorganizować i zrealizować do-
bry jakościowo kurs e-learningowy, który pozwoli na osiągnięcie celów 
kształcenia i spełni oczekiwania uczestników. Mają oni problemy w ak-
tywizowaniu i angażowaniu uczestników w proces dydaktyczny i moty-
wowaniu ich do nauki. Kolejny problem pojawia się na etapie oceny 
osiągnięć uczestników oraz jakości e-learningu. Czy należy oceniać osią-
gnięcia uczestników w ten sam sposób jak w kształceniu tradycyjnym? 
Jakie strategie i kryteria oceny stosować, aby była ona obiektywna i mo-
tywująca do nauki? W niniejszej książce czytelnicy znajdą odpowiedzi 
na te i inne problematyczne pytania związane z e-learningiem.
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W książce przedstawiłam e-learning jako proces edukacyjny składający 
się z czterech następujących po sobie etapów: projektowania, organizo-
wania, realizacji i oceny. Perfekcję tak rozumianego e-learningu trudno 
osiągnąć, niemniej można do niej dążyć. Niniejsza książka prowadzi 
czytelnika przez wszystkie wymienione etapy e-learningu, wskazując 
jednocześnie działania, jakie powinny być podjęte na każdym z nich, 
aby e-learning był skuteczny i pozwolił na osiągnięcie celów kształcenia.

Książka została napisana zarówno, aby wspierać, jak i informować. Wy-
jaśnia każdy etap e-learningu: metodologię opracowania projektu kursu 
e-learningowego, organizację pracy w wirtualnym środowisku naucza-
nia, skuteczne strategie realizacji procesu uczenia online, w tym komu-
nikacji i  interakcji, planowania i zarządzania czasem, dynamizowania 
zajęć, motywowania i orientowania uczestników, organizowania pracy 
grupowej, metody i zasady efektywnej oceny osiągnięć uczniów, meto-
dologię i mierniki oceny jakości kursu e-learningowego oraz wiele in-
nych aspektów e-learningu.

Publikacja skupia się bardziej na „jak” niż „dlaczego”, stanowiąc praktycz-
ny przewodnik po procesie edukacji online, oparty na moim 15-letnim 
doświadczeniu w e-learningu jako prowadzącej zajęcia online, uczest-
niczki wielu kursów e-learningowych i badaniach naukowych, które pro-
wadzę od wielu lat w zakresie jakości edukacji online. Książka kładzie 
nacisk na równowagę pomiędzy stworzeniem doskonałego e-learningu 
(projektowaniem i organizacją) a jego wdrożeniem (realizacją i oceną).

Niniejsza pozycja jest skierowana do wszystkich, którzy potrzebu-
ją wskazówek, jak zaprojektować i zrealizować dobry jakościowo kurs 
e-learningowy. Dlatego też jest atrakcyjna zarówno dla nauczycieli 
wszystkich poziomów nauczania, wykładowców akademickich, trene-
rów biznesu, firm szkoleniowych, jak i pracowników odpowiedzialnych 
za e-learning w firmach czy projektantów e-learningu.

Renata Marciniak



 

Rozdział 1

WPROWADZENIE DO E-LEARNINGU

Pandemia COVID-19 wymusiła zmianę trybu prowadzenia kursów 
z offline na online. Instytucje edukacyjne na całym świecie, aby wyjść 
obronną ręką z kryzysu, musiały przystosować się do tej zmiany, choć 
w wielu krajach e-learning był bardzo popularny jeszcze przed pandemią, 
jako efektywna forma kształcenia osób dorosłych. Wiele uniwersytetów 
oraz firm szkoleniowych wdrożyło kursy e-learningowe do swojej oferty 
celem jej unowocześnienia i zaspokojenia coraz bardziej rosnących po-
trzeb na edukację. Cytując słowa E. Masiego: „chodziło o dostarczenie 
nauki do ludzi, a nie – jak do tej pory – ludzi do nauki”1 [tłum. autorki].

Aby lepiej zrozumieć e-learning, warto poznać historię jego rozwoju, 
podstawowe definicje i elementy składowe, które go tworzą, a także mo-
dele i formy realizacji.

1.1. Panorama historyczna rozwoju e-learningu

E-learning jest konsekwencją ewolucji kształcenia na odległość oraz roz-
woju nowych technologii. Jedna z pierwszych definicji głosi, że kształce-
nie na odległość to system uczenia się, w którym działania nauczyciela 
są oddzielone od działań ucznia. Uczeń pracuje sam, indywidualnie lub 
w grupie, przewodzony materiałami dydaktycznymi przygotowanymi 

1 J. García Manzanedo, El e-Learning en España: modelos actuales y tendencias de 
actuación, Madrid 2003, s. 15.
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przez nauczyciela, który znajduje się w innym miejscu niż uczniowie. 
Uczniowie mają jednak możliwość komunikowania się z nauczycielem 
za pośrednictwem różnych środków, takich jak  korespondencja, te-
lefon, telewizja i radio. Można też spotykać się z nauczycielem face to 
face2. Wiele osób traktuje e-learning jako synonim kształcenia na od-
ległość, używając tych dwóch pojęć zamiennie, co jest dużym błędem. 
E-learning stanowi bowiem jedną z form kształcenia na odległość (in-
nymi są m.in. kształcenie korespondencyjne, programy telewizyjne czy 
radiowe).

Kształcenie na odległość ma długą historię. Generalnie wyróżnia się trzy 
etapy jego rozwoju, w zależności od stosowanego środka przekazu wie-
dzy uczestnikom kursów (tabela 1.1.):

a) etap 1 – zastosowanie materiałów drukowanych,
b) etap 2 – zastosowanie materiałów multimedialnych,
c) etap 3 – zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Tabela 1.1. Etapy rozwoju kształcenia na odległość

Etap Charakterystyka
ETAP PIERWSZY
Kształcenie 
na odległość 
korespondencyjne 
z drukowanymi 
materiałami 
dydaktycznymi

• Kursy na odległość z wysyłanymi drukowanymi materia-
łami dydaktycznymi

• Komunikacja asynchroniczna (nie odbywa się w czasie 
rzeczywistym)

• Minimalna interakcja pomiędzy uczestnikami a prowa-
dzącym

• Materiały dydaktyczne: drukowane teksty
• Środki przekazu wiedzy: poczta

ETAP DRUGI
Kształcenie 
na odległość 
z materiałami 
multimedialnymi

• Korespondencyjne kursy na odległość z materiałami 
multimedialnymi

• Komunikacja asynchroniczna
• Średnia interakcja pomiędzy uczestnikami a prowadzą-

cym, głównie za pomocą telefonu stacjonarnego
• Materiały dydaktyczne: multimedia (teksty, głos, obrazki, 

animacje i wideo), radio, kasety magnetofonowe i taśmy 
wideo

• Środki przekazu wiedzy: poczta

2  R. Flinck, Correspondence education combined with systematic telephone tutoring, 
Malmö 1978.
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Etap Charakterystyka
ETAP TRZECI
Kształcenie na 
odległość przy 
wykorzystaniu 
technologii 
informacyjno-
-komunikacyjnych 
(e-learning)

• Wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym
• Kursy na odległość z materiałami multimedialnymi 

(kasety audio, taśmy wideo, radio)
• Komunikacja asynchroniczna i synchroniczna (w czasie 

rzeczywistym)
• Wysoka interakcja (głównie za pomocą Internetu)
• Materiały dydaktyczne: multimedialne (kasety audio, 

taśmy, radio, wideo, podcasty)
• Środki przekazu wiedzy: telekomunikacja, telewizja, 

komputer i Internet (wideokonferencje)

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Gros, El modelo educativo basado en la actividad 
de aprendizaje [w:] Evolución y retos de la educación virtual. Construyendo el e-learning del siglo 
XXI, ed. B. Gros, Barcelona 2011.

Za początki rozwoju kształcenia na odległość uważa się rok 1728, a do-
kładnie 20 marca, kiedy to w czasopiśmie „Boston Gazette” pojawiło się 
ogłoszenie C. Philippsa – amerykańskiego profesora, oferującego kore-
spondencyjną naukę stenografii za pomocą opracowanych przez niego 
i wysłanych pocztą materiałów szkoleniowych oraz konsultacji. Przed-
miotowe ogłoszenie brzmiało:

„Każda osoba, która pragnie nauczyć się tej sztuki, może otrzymać co 
tydzień do swojego domu różne lekcje i  być dokładnie instruowana, 
jak osoby, które mieszkają w Bostonie”3 [tłum. autorki].

Prawie 50 lat później, w 1776 r., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
do swojej oferty wprowadził kursy korespondencyjne dla rzemieślni-
ków, a w 1779 r. Uniwersytet Warszawski – kursy korespondencyjne dla 
fizyków4.

W 1837 r. w Anglii, a w 1852 r. w Stanach Zjednoczonych, zaczęto ofero-
wać korespondencyjne kursy stenografii. Uczestnicy tych kursów prze-
pisywali fragmenty Biblii i wysyłali je nauczycielowi, a  ten sprawdzał 

3 R.W. Battenberg, The Boston Gazette, March 20, 1728, „Epistolodidaktika” 1971/1, 
s. 44.

4 K. Gurba, MOOC. Historia i przyszłość, Kraków 2015.
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prace, robił komentarze i odsyłał do ucznia. W ten sposób w krótkim 
czasie stenografii nauczyło się wiele osób, które nie miały możliwości 
brania udziału w kursach stacjonarnych.

W 1850 r. kształcenie na odległość weszło do nauczania uniwersyteckie-
go, kiedy to Uniwersytet Londyński, jako pierwsza szkoła wyższa, zaczął 
oferować studia na odległość dla Brytyjczyków mieszkających poza grani-
cami kraju (głównie w Indiach i Australii). W 1874 r. Wesleyan University 
w Illinois wprowadził do swojej oferty korespondencyjne studia licencjac-
kie i magisterskie. Rok wcześniej z inicjatywy A.E. Ticknor powstała ko-
respondencyjna szkoła o nazwie Towarzystwo Popierania Nauki w Domu 
(ang. the Society to Encourage Studies at Home), oferująca studia wyższe 
tylko dla kobiet. W 1889 r. Colliery Engineer School of Mines (Inżynie-
ryjna Szkoła Górnicza) proponowała studia korespondencyjne tylko dla 
mężczyzn5. W kolejnych latach coraz więcej uniwersytetów zaczęło ofero-
wać korespondencyjne kursy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Od XX w. nastąpił gwałtowny rozwój kształcenia na odległość dzięki po-
jawieniu się nowych narzędzi przekazu informacji: radia, telewizji i kom-
putera. W 1922 r. Uniwersytet w Pensylwanii rozpoczął kursy radiowe, 
a w 1945 r. powstała telewizja edukacyjna na Uniwersytecie Stanu Iowa. 
„Pierwszą stacją nadającą na dużą skalę programy edukacyjne certyfiko-
wane przez szkoły wyższe był kanał 8 z wydzielonym od 1953 roku sub-
kanałem KUHT, znajdującym się pod opieką merytoryczną Uniwersytetu 
w Houston”6. Komunikacja pomiędzy prowadzącymi kursy a uczestnika-
mi miała formę asynchroniczną, głównie poprzez telefon stacjonarny.

W 1962 r. w Hiszpanii powstało Liceum Radiowe (hiszp. Bachillerato 
Radiofónico), którego słuchaczami byli uczniowie mieszkający nie tyl-
ko w Hiszpanii, lecz także w wielu krajach Europy (Niemczech, Fran-
cji, Belgii, Holandii, Anglii i Szwecji). Rok później utworzono w tym 
kraju Krajowe Centrum Kształcenia Średniego przez Radio i Telewizję 

5 I. Frączek, A  History of Correspondence Course Programs, https://courses.dcs.
wisc.edu/wp/ilinstructors/2019/07/25/a-history-of-correspondence-course-programs/ 
(dostęp: 30.09.2021 r.).

6 K. Gurba, MOOC…, s. 13.
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(hiszp. Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión), 
które zastąpiło Liceum Radiowe. W 1968 r. powstał Instytut Kształce-
nia Średniego na Odległość (hiszp. Instituto de Enseñanza Media a Di-
stancia). W 1970 r. utworzono Open University in Britain (Brytyjski 
Uniwersytet Otwarty), a w 1972 r. – Hiszpański Krajowy Uniwersytet 
Kształcenia na Odległość (hiszp. Universidad Nacional de Educación 
a Distancia), które do dzisiaj prowadzą swoją działalność.

Koniec lat 60. to początek ery wykorzystywania komputerów oraz materia-
łów multimedialnych, takich jak obrazki, animacje, kasety magnetofono-
we i taśmy wideo, do przekazywania wiedzy i kształcenia osób dorosłych. 
W latach 90. rozwój Internetu oraz nowych technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych umożliwił prowadzenie kursów na odległość w przestrzeni 
wirtualnej. To właśnie wtedy zrodził się e-learning jako forma kształcenia 
przy użyciu komputera i Internetu. Komunikacja między prowadzącymi 
kurs a uczestnikami poszerzała się o komunikację synchroniczną (w cza-
sie rzeczywistym), dzięki czemu wzrosła interakcja pomiędzy nimi oraz 
samymi uczestnikami. Rozwój e-learningu trwa do dzisiaj.

1.2. Definicje i cechy e-learningu

Istnieje wiele definicji e-learningu, nazywanego również kształceniem 
wirtualnym, kształceniem online, kształceniem na odległość, kształ-
ceniem opartym na TIK czy kształceniem w środowisku wirtualnym. 
W ujęciu węższym e-learning można zdefiniować jako naukę w domu 
przy użyciu komputera i kursów dostępnych w Internecie7.

A.J. Deschênes i M. Maltais8 poszerzają tę definicję, uznając, że e-learning 
to praktyka edukacyjna sprzyjająca procesowi uczenia się, która przy-
bliża uczącemu wiedzę za pomocą różnych narzędzi technologicznych. 
Dzięki tej metodzie nie istnieje dystans przestrzenny, czasowy, techno-
logiczny ani psychospołeczny.

7 Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/e-
learning (dostęp: 30.09.2021 r.).

8 A.J. Deschênes, M. Maltais, Formation à distance et accessibilité, https://edutice.
archives-ouvertes.fr/edutice-00078809/document (dostęp: 30.10.2021 r.).
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